Humble Skole &
Børnehuset Rævehøj
Hovedgaden 64
5932 Humble
Tlf.: 6351 6518
www.humbleskole.skoleporten.dk

Til:
Bestyrelsen

Dagsorden
Mandag d. 20. november 2017
Kl. 17:00 – 20:00
Mødet afholdes på Humble Skole i PLC-mødelokalet
Mødedeltagere: Niels Erik, Merete, Sanne, Rikke (supl. for Anne), Birgit, Thomas, Søren, Heidi, Britt
Elevrådet: Caroline, Maja, Mikkeline og Neja
Afbud: Kathrine, Majbritt
Pkt. Emne.
Beslutning

Tid

1

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

17:00 17:05

2

Elevrådet
- præsentation
- fælles elevråd på
Langeland
- andre punkter?

Fælles elevråd: Langeland Kommune er elevvenlig kommune og
sætter nu gang i et møde for alle elever i elevråd på Langeland. Der
bliver 4 møder fra nu og indtil sommerferien.

17:05 17:20

Elevrådet har drøftet skolens kantine og har et par gode råd:
- Gerne mad fra andre lande fx mexicotema tilbage og at vi kan
smage noget forskelligt også gerne højtidsmad (altså mad der
passer til højtiderne fx risengrød og and)
- Gerne fuldkornspasta i stedet for alm. de smager ens
- Gerne skilte eller infokort til maden så man kan se hvad det er
- Salatbaren er meget voksenminded, gerne færre syltede ting
- ”klassens ret” – det kunne gå på skift imellem klasserne at
foreslå en ret

17:20
–
17:30

Elevrådet har evalueret trimagen og har følgende input:
- nogle elever gider ikke trimdagen og andre er vildt glade for den
- måske det kunne være mere konkurrencepræget, evt. med
præmier som der tidligere har været fx t-shirt
- colorrun fx at man får en farve på sig når man løber i en bestemt
zone
- orienteringsløb, temaløb eller lignende
- måske det ville være motiverende at løbe hvis der var tema eller
mere fokus på løbedelen
- måske man kunne udnytte flere af de spændende ting der er på
Skovsgaard, som mange også gerne vil beskæftige sig med

17:30
–
17:45

Tovholder: Anne +
elevråd
3

Elevrådets input til
kantinen
Tovholder: Anne +
elevråd

4

Evaluering af Aktiv
uge i uge 41 og
Trimdagen
- input fra elevråd
og personaler
(Input manglede
fra sidste møde)
Tovholder: Anne +
elevråd

Elevrådets evaluering af aktiv uge

-

nogle børn har været udkørte når de kom hjem fra skole i den
uge
fedt med de forskellige sportsgrene fx boksning
Dans om torsdagen var flere børn skeptiske overfor, - det kunne
godt gøres anderledes for de store klasser
Tak for i dag til elevrådet

5

Spørgsmål til generel orientering
- Elev og børnestatus (bilag)
- Personalestatus (bilag)
- Regnskab fra Sommerfesten den 30/8
(Tilrettet ud fra input på sidste møde)
- Madordning afstemning (bilag udsendt)
- Evaluering af Leg og Læring (brev
udsendt til forældre til børn i
børnehaven)
- Mad og Måltidspolitik status
- Trivselsrapporten i december
(arbejdsudvalg nedsættes)

Tilrettet udgave af regnskabet fra
sommerfesten den 30/8 blev drøftet.

17:45
–
18:15

Madordningen var til afstemning og der blev
stemt ja til at madordningen fortsætter.
Evaluering af Leg og Læring handler om et
forløb med en rundspørge, som er sendt ud til
forældre til børn i børnehaven. – mere info
følger senere når forældre har besvaret
rundspørgen.
Mad og Måltidspolitikken – forslag til
høringssvar drøftet og godkendt.

Tovholder: Thomas & Merete

Trivselsrapport rettes til kvalitetsrapport.
Der skal arbejdes med Kvalitetsrapporten i
december. Kvalitetsrapporten indeholder flere
dele, herunder trivselsrapport, nationale tests
og fravær.
Der skal arbejdes med kvalitetsrapporten af to
omgange, så bestyrelsen kan vente med at
arbejde på den, til den sammenlagte udgave,
hvor skolerne på Langeland sammenlignes.
Rapporten rundsendes i december til
kommentarer og vi tager den på igen til næste
møde.
PAUSE 18:15 – 18:30
6

Valg skole og ny struktur i Børnehuset
Rævehøj
- Valgdato
- Genvalg
- Valgprocedure
- Struktur fra 0 – 6 års området i
bestyrelsesarbejdet (se bilag)
- Antal møder (jfr. ønske fra sidste møde)
Tovholder: Thomas, Merete og Søren

2/3

Valgdato for valg til skolebestyrelsen er endnu
ikke fastlagt. Vi hører fra de andre skoler
hvordan de håndterer forskudt valg.
Forslag til handleplan/procesplan for valget
drøftes på et af de næste møder.
Forslag til struktur på 0-6 års området
gennemgås og drøftes. – Thomas arbejder
videre med forslaget og det indsendes til Lone
i starten af december, hvorefter der kommer i
høring i bestyrelsen.

18:30
–
18:55

7

Skemakommentarer og evaluering af
holddeling
Tovholder: Merete

Med afsæt i at der skal laves nye skemaer for
foråret, drøftes punktet også i bestyrelsen i
forhold til at få så mange input med som
muligt.
Der orienteres om evalueringen af
holddelingen i 5. og 6. klasse.

18:55
–
19:15

8

Forældrehenvendelser
Tovholder: Niels Erik

Ingen henvendelser

19:15–
19:25

11

Eventuelt og kommende punkter
- Informationsniveau
- Kommunikationsstrategi

Det drøftes at bestyrelsens medlemmer har de
røde T-shirts på til klippedagen den 1.
december.

19:25
–
19:30

På næste møde drøftes det årlige
bestyrelsesmøde med forældrerådene.
Godkendelse af referat –
Deltagere i mødet underskriver referat af
mødet, så Christina kan synliggøre
dokumentet på Intra og Skoleporten kort
efter mødet.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder:

3/3

Best. møder:
Tirsdag den 16/1*
Onsdag den 21/2
Torsdag den 22/3
Tirsdag den 24/4
Mandag den 28/5
Torsdag den 21/6
*i foråret planlægges forskudt valg i
bestyrelsen
OBS: Mandag den 7/5: infomøde om skolebyt
+ klassemøder

USK
datoer:
24/10
14/11
19/12

